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“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА” бр. 30/2018
Деловодни број: 034-30/2018-04
Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1
e-mail: skupstinskasluzba@ada.org.rs web: www.ada.org.rs
Oдговорни уредник Атила Кош.
Текући рачун: 840-742351843-94 са назнаком: За “Службени лист општине Ада”.
Излази по потреби.
Први број “Службеног листа општине Ада” је издат 31.03.1967. године

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 30/2018 szám
Iktatószám: 034-30/2018-04
Nyomtatja és kiadja Ada Község Közigazgatási Hivatala, Ada 24430, Felszabadulás tér 1.
e-mail: skupstinskasluzba@ada.org.rs web: www.ada.org.rs
Felelős szerkesztő Koós Attila.
Folyószámlaszám: 840-742351843-94 Ada Község Hivatalos Lapja részére
Igény szerint jelenik meg.
Ada Község Hivatalos Lapja első száma 1967.03.31-én jelent meg.
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138.
На основу члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине
Ада (''Службени лист општине Ада'' број 10/2014 –
пречишћен текст) и у складу са чланом 110. и чл. 209.
ст. 1., тч. 6. Закона о социјалној заштити (''Службени
гласник Републике Србије'', број 24/2011),
Општинско веће општине Ада, на седници одржаној
13.11.2018. године, доноси

Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja,
10/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
60.szakasza 1. bekezdésének 11. pontja a szociális
védelemről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
24/2011 szám) 110. szakasza és 209. szakasza 1.
bekezdésének 6. pontja alapján,
Ada Község Községi Tanácsa a 2018.11.13-án
megtartott ülésén meghozza a

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА O УСЛОВИМА И НАЧИНУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ
У ОПШТИНИ АДА

SZABÁLYZATOT
A SZABÁLYZAT AZ EGYSZERI SEGÉLYRE VALÓ
JOGOSULTSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK
FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL ADA KÖZSÉGBEN
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

Члан 1.
После члана 10. Правилника о условима и начину
остваривања права на једнократну помоћ у Општини
Ада („Службени лист општине Ада“, број 41/2015 и
20/2017) додаје се члан 10а, који гласи:

1. szakasz
A szabályzat az egyszeri segélyre való jogosultság
megvalósításának feltételeiről és módjáról Ada
községben (Ada Község Hivatalos Lapja, 41/2015. és
20/2017. számok) 10. szakaszát követően egy új 10a
szakasszal bővül, amely így hangzik:

„Једнократна новчана помоћ у натури у виду огрева
изузетно се може дати пензионерима који остварују
пензију по било ком основу из закона о пензијском и
инвалидском осигурању (пензионер који живи сам или
у вишечланој породици), а пензија је једини извор
прихода пензионера или његове породице и ако
месечни износ пензије пензионера или његове
породице не прелази износ од 30.000,00 динара.

„A tüzelőanyag formájában nyújtott természetbeni
egyszeri segély, kivételes esetben adható olyan
nyugdíjasoknak, akik bármilyen alapon nyugdíjra
jogosultak a nyugdíj és rokkantság biztosításról szóló
törvény alapján (egyedül , vagy több tagú családban élő
nyugdíjas), és a nyugdíj, amely a nyugdíjas, valamint a
családja egyetlen jövedelem forrása nem haladja meg a
30.000,00 dinár összeget.

Право из претходног става могу да остваре лица или
породица која има у својини само једну непокретност
који користи или користи породица за становање и
евентуално пољопривредно земљиште до 2 хектара.

Az előző bekezdésben említett jogot olyan személyek
vagy családok valósíthatják meg, akik tulajdonában csak
egy olyan ingatlan van, amelyet a személy vagy a
család lakásra használ, és legfeljebb 2 hektár
mezőgazdasági földterület.

Помоћ из става један пензионер или пензионер са
вишечланом
породицом
може
да
оствари
подношењем писменог захтева и потребних доказа
Комисији, које захтеве са доказима прослеђује Центру
за социјални рад општине Ада на даљу надлежност.

Az egyedül, vagy több tagú családban élő nyugdíjas az
első bekezdés szerinti segélyt, a Bizottsághoz
beterjesztett írásbeli kérelem és a szükséges
bizonyítékok benyújtásával valósíthatja meg, amely
kérelmeket, a bizonyítékokkal egyetemben továbbítanak
Ada Község Szociális Gondozói Központjába, további
illetékességre.

Уз захтев се прилаже:

A kérelemhez mellékelni kell:

1. чек односно чекови пензије исплаћених у месецу
који претходи месецу подношења захтева:

1. a kérelem beterjesztése hónapját
hónapban folyósított nyugdíj csekkét:

2. изјава да пензионер или пензионер са вишечланом
породицом нема других прихода осим те пензије/а
чију/е копије прилаже, име и презиме пензионера и
лица који или живе у заједничком породичном
домачинству са копијом његовог или њихових личних
карата.

2. nyilatkozatot, hogy az egyedül, vagy több tagú
családban élő nyugdíjasnak nincs azon a nyugdíjon
kívül egyéb bevétele, amely csekkét mellékelte, a
nyugdíjas és a vele egy háztartásban élők vezeték- és
utónevét, a személyi igazolványa, vagy a személyi
igazolványaik fénymásolatával.

3. Центар по службеној дужности прибавља податке о
непокретностима подносиоца и његових чланова
породице.

3. Az adatokat a beterjesztő és a családtagjai
ingatlanjairól a Központ hivatali kötelességből szerzi be.

megelőző
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Помоћ из овог члана ће се реализовати до висине
средства која је за ту сврху утврђена у буџету општне
Ада, а која се реализују преко Центра за социјални
рад Општине Ада.“

A jelen szakasz szerinti segély folyósítása az Ada
község költségvetésében erre a célra meghatározott
összegig valósul meg, Ada Község Szociális Gondozói
Központján keresztül.“

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном листу општине Ада".

2. szakasz
A jelen szabályzat Ada Község Hivatalos Lapjában való
megjelentetésének napján lép hatályba.

Република Србија
АП Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
,
Број: 020-6-127/2018-03,
ПРЕДСЕДНИК
Ада, дана 13.11.2018. године
Билицки Золтан с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám:020-6-127/2018-03
Bilicki Zoltán s.k.
Ada, 2018.11.13.
ELNÖK

139.
На основу члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине
Ада („Службени лист Општине Ада“ бр. 10/2014 прешишћени текст) и Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини Општине Ада
(„Сл. лист Општине Ада“ бр. 19/2017)
Општинско веће на својој седници одржаној дана
13.11.2018. године донело је

Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja,
10/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
60. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja, valamint
rendelet az Ada község köztulajdonát képező dolgok
beszerzéséről és azok feletti rendelkezésről (Ada
Község Hivatalos Lapja, 19/2017. szám) alapján,
Ada Község Községi Tanácsa a 2018.11.13-án
megtartott ülésén meghozta a

ЗАКЉУЧАК
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА И ОГЛАСА ЗА ЈАВНО
НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КОЈА СЕ НАЛАЗИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
АДА

VÉGZÉST
A VÉGZÉS ÉS A NYILVÁNOS HIRDETMÉNY
ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ
INGATLAN ELIDEGENÍTÉSÉRE NYILVÁNOS
ÁRVERÉS ÚTJÁN MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. Тачка 1. Закључка о покретању поступка
отуђења непокретности из јавнне својине
Општине Ада путем јавног надметања бр. 0206-117/2018-03 од 15.10.2018. године мења се и
гласи:

1. A 020-6-117/2018-03 számú 2018.10.15-ei
keltezésű végzés az Ada község köztulajdonát
képező ingatlan nyilvános árverés útján történő
elidegenítésének eljárása elindításáról 1. pontja
módosul és így hangzik:

„1. Приступа се покретању поступка отуђења
непокретности која се налази на катастарској парцели
број 2231/1 KO Moл уписана у лист непокретности
број 4678 КО Мол код Републичког геодетског завода –
Службе за катастар непокретности Ада као посебни
део 1, на првом спрату. Предметна непокретност
представља стан у стамбеној згради за колективно
2
становање од 72 м .“

„1. Elindítjuk az ingatlan nyilvános árverés útján történő
elidegenítésének eljárását, amely a Köztársasági
Földmérési
Intézet
–
Ada
Ingatlan-kataszteri
Szolgálatnál a Mohol KK 4678 számú ingatlanlapban
bejegyzett, 2231/1 helyrajzi számú kataszteri parcellán
található, mint a 1-es különrész, az első emeleten. A
2
tárgyi ingatlant a tömbházban található 72 m -es lakás
képezi.“

2. Тачка
3.
Јавног
огласа
за
отуђење
непокретности у јавној својини Општине Ада
путем јавног надметања бр. 020-6-117/2018-03
објављен
дана
15.10.2018.
године
у
„Службеном листу Општине Ада“ број 28/2018,
мења се и гласи:

2. A 020-6-117/2018-03 számú 2018.10.15-ei
keltezésű nyilvános hirdetmény Ada község
köztulajdonát képező ingatlan elidegenítésére
nyilvános árverés útján módosításáról (Ada
Község Hivatalos Lapja, 28/2018. szám) 3.
pontja módosul és így hangzik:

„III

Предмет отуђења

Непокретности која се налази на катастарској парцели

„III

Az elidegenítés tárgya

Az ingatlan, amely a Köztársasági Földmérési Intézet –

5. страна/oldal
30. број/szám
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број 2231/1 KO Moл уписане у лист непокретности
број 4678 КО Мол код Републичког геодетског завода –
Службе за катастар непокретности Ада као посебни
део 1, на првом спрату.“
3. Тачка 4. став 8. Јавног огласа за отуђење
непокретности у јавној својини Општине Ада
путем јавног надметања бр. 020-6-117/2018-03
објављен
дана
15.10.2018.
године
у
„Службеном листу Општине Ада“ број 28/2018,
мења се и гласи:
„Објекат је стабилан. На зидовима објекта нема
знакова влажења, и пукотине. Стан бр. 1 садржава
следеће просторије: отворена тераса, предсобље,
дневна соба, кухиња, остава, соба, купатило.“

14.11.2018.
2018.11.14.

Ada Ingatlan-kataszteri Szolgálatnál a Mohol KK 4678
számú ingatlanlapban bejegyzett, 2231/1 helyrajzi
számú kataszteri parcellán található, mint az 1-es
különrész, az első emeleten.“
3. A 020-6-117/2018-03 számú 2018.10.15-ei
keltezésű nyilvános hirdetmény Ada község
köztulajdonát képező ingatlan elidegenítésére
nyilvános árverés útján módosításáról (Ada
Község Hivatalos Lapja, 28/2018. szám) 4.
pontjának 8. bekezdése módosul és így
hangzik:
„A létesítmény stabil. A létesítmény falain nem látható
nedvesedés és repedés jele. Az 1-es lakásban az alábbi
helyiségek találhatók: nyitott terasz, előszoba, nappali
szoba, konyha, éléskamra, szoba, fürdőszoba.“

4. Тачка 7. став 3. Јавног огласа за отуђење
непокретности у јавној својини Општине Ада
путем јавног надметања бр. 020-6-117/2018-03
објављен
дана
15.10.2018.
године
у
„Службеном листу Општине Ада“ број 28/2018,
мења се и гласи:

4. A
020-6-117/2018-03
számú
2018.10.15-ei
keltezésű nyilvános hirdetmény Ada község
köztulajdonát képező ingatlan elidegenítésére
nyilvános árverés útján módosításáról (Ada Község
Hivatalos Lapja, 28/2018. szám) 7. pontjának 3.
bekezdése módosul és így hangzik:

„Уплата гарантног износа се врши на жиро рачун број:
840-785804-10, број модела: 97, позив на број: 77-201,
са назнаком „Гарантни износ за отуђење стана у
Маршала Тита 73 у Молу – стан бр. 1“.“

„A garancia összeget a 840-785804-10 számlára kell
befizetni, modell: 97, hivatkozási szám: 77-201,
„Garancia összeg a lakás elidegenítésére, Moholon a
Marsall Tito 73. szám alatt – 1-es számú lakás”
megjelöléssel. “

5. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објављује се у „Службеном листу
Општине Ада“

5. A jelen végzés a meghozatala napján lép
hatályba és megjelenik Ada Község Hivatalos
Lapjában.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
Општинско веће
ПРЕДСЕДНИК
Број: 020-6-129/2018-03
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дана:13.11.2018.године
Золтан Билицки с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
Községi Tanács
Szám: 020-6-129/2018-03
Bilicki Zoltán s.k.
Kelt: 2018.11.13.
A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE

